
1) Pevnostní areál Slavonice muzeum Čs. opevnění 1935–1938 
a muzeum XX. století
Muzeum čs. opevnění s několika lehkými objekty vz. 37 zrekonstru-
ovanými do podoby z roku 1938 a do období poválečné reaktivace 
prvorepublikového opevnění. 
Muzeum 20. století se zaměřuje na časové období od 30. let do konce 
80. let 20. století a  seznámí Vás s výzbrojí a výstrojí československé 
armády s expozicí znázorňující život v pohraničí na konci 1. republiky, 
za války a v době poválečné, kdy na počátku 50. let rozdělila Evropu 
železná opona.  

GPS:  49°0‘15.005‘‘N, 15°19‘30.526‘‘E 
www.slavonicebunkry.eu 

2) Minimuzeum Vratěnín – bunkr Spolku pohraniční historie
ŘOPík, při výstavbě byl první v úseku Slavonice I, atyp. objekt z 
r. 1937, vz. 37 A-120N, nyní opraven exteriér do stavu z r. 1937,  
část z období reaktivace 1962–1990, bunkr ukazuje obě etapy 
jeho historie. Na rekonstrukci se dosud pracuje. Bunkr stojí u 
polní asfaltové cesty, 1km od silnice Vratěnín – Rakousko, zna-
čeno 

GPS: 48°54‘20.699“N, 15°37‘08.117“E
www.opevneni-vratenin.cz

3) Pěchotní srub MJ – S 3 Zahrada (Areál čs. opevnění v Šatově) 
Srub postavený roku 1938, používaný armádou 50. – 90. letech 20.  
století. V blízkosti srubu se nachází venkovní expozice s instalovaný-
mi exponáty (strážní věž Pohraniční stráže, replika domku pro celní a 
pasovou kontrolu z roku 1938 a prvky protitankových překážek, závora 
Ippen a replika hraničního orientačního sloupu). 

GPS: 48°47‘15,385‘‘N, 16°0‘56,632‘‘E 
www.tmbrno.cz   

4) Pěchotní srub MJ – S 4 Zatáčka Chvalovice
Objekt je rekonstruován do podoby z roku 1960, uvidíte zde zbraně, 
kterými jsme měli bojovat před II. světovou válkou i za socialismu. 
Prohlédnete si uniformy, v  nichž sloužili naši otcové v Československé 
lidové armádě. 

GPS: 48°47‘28,705‘‘N, 16°2‘55,075‘‘E 
www.mj-s4.cz 

5) Minimuzeum obrany hranic Dyjákovičky 
Minimuzeum Vás seznámí s historií obrany hranic, uvidíte modely 
opevnění, vybavení, zbraně a uniformy jednotek bránící hranice od 
první republiky do roku 1999. 

GPS: 48°47‘2,220‘‘N, 16°5‘44,902‘‘E
Minimuzeum je umístěno v budově Obecního úřadu Dyjákovičky č. p. 1. 
Kontaktní informace: 774 076 802 (správce)  

6) Muzeum lehkého opevnění Dyje u Znojma
K vidění bude lehké opevnění typu A se střílnami osazenými kulomety 
v lafetách. Venkovní expozice obsahuje válečné, předválečné i pová-
lečné pěchotní zbraně, armádní doplňky a polní kanon PAK 40. Občer-
stvení zajištěno. 

GPS: 48°50‘21.154‘‘N, 16°7‘13.264‘‘E 

6) Lehký objekt vz. 37 E Dyje (Bunkr Dyje V úžlabině) 
Blízko předchozího objektu se nachází lehký objekt vz. 37 E, tento 
objekt představuje jedno střílnovou variantu lehkého objektu. Objekt 
se nachází na konci vesnice Dyje, směr Hodonice (vpravo 300 m po 
asfaltové cestě, opět vpravo vjezd na lesní cestu – 230 m k objektu).   

GPS: 48°84‘13,419‘‘N, 16°12‘12,972‘‘E
www.bunkr.cekuj.cz 

7) Minimuzeum československého opevnění 1935–1938 
u Moravského Krumlova
Areál muzea tvoří dva objekty lehkého opevnění vz. 37. Zrekonstruova-
né a vybavené do předválečné podoby z  roku 1938 a do podoby po re-
aktivaci ČSLA. Areál je poblíž obce Bohutice u Moravského Krumlova. 

GPS 49°0‘8,856‘‘N, 16°21‘18,519‘‘E
www.minimuzeum.cz 

8) Muzeum československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma 
Veřejnosti přístupná pevnůstka v obci Slup je druhosledovým 
objektem vz. 37 (typ A160) Tento řopík je uveden do původní po-
doby z roku 1938. Objekt je situován na jižním okraji obce Slup.

GPS: 48°46‘41,91‘‘N, 16°11‘47,01‘‘E
www.volny.cz/nezradime 

9) Pěchotní srub MJ – S 15 „Závora“ Dyjákovice 
Muzeum zahrnuje objekt těžkého opevnění z let 1935–1938, 
který je v současné době rekonstruován. Je  možno vidět dobové 
prvky vybavení a zbraně předválečné čs. armády.  

GPS: 48°44‘49,94‘‘N, 16°18‘25,79‘‘E

10) Lehký objekt ŘOP vz. 37 číslo 45 s ochranným přístavkem 
Objekt se nachází na jih od obce Dyjákovice. Po příjezdu do 
vesnice odbočit u obecního úřadu, projet kolem obchodu a vyjet 
z vesnice ven. Po 2 km před mostem přes řeku odbočit vlevo na 
polní cestu kolem větrolamu. Po chvíli narazíte na objekt lehké-
ho opevnění. 

GPS: 48°44‘12,755‘‘N, 16°19‘35,437‘‘E

11) Muzeum čs. opevnění U Starého lomu Novosedly
Muzeum představuje objekt lehkého opevnění vz. 37 typ A 160 
zesílený, vybavený výstrojí a výzbrojí z první republiky. Seznámí 
Vás s historií a systémem obrany lehkého opevnění.  

GPS: 48°49‘42,92‘‘N, 16°30‘36,17‘‘E
www.muzeum-novosedly.estranky.cz 

12) Pěchotní srub MJ – S 29 „Svah“ u Mikulova 
Klub vojenské historie „Pevnost Mikulov“ renovuje pěchotní 
srub MJ - S 29 „Svah“ u Mikulova spolu s  okolními objekty leh-
kého opevnění. V  pěchotním srubu vzniká expozice střelných 
zbraní. 

GPS: 48°48‘35.362‘‘N, 16°36‘8.684‘‘E
www.kvh.g6.cz 
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